PROTOKOLL TK 04/2021
Datum:

2021-03-08

Plats:

Telefon

Närvarande:
(* = beslutande)

*
*
*
*

Anna Rönne (AR) Ordförande
Eric Emanuelsson, (EE) Sekreterare
Håkan Andersson (HA), Ledamot
Thomas Lindgren (TL), Ledamot
Pär Karlsson, (PÄK) Teknik ansvarig på SBFs kansli
Fredrik Wakman , Förbundsstyrelsen (FW)

Under §000:

…

Under §§000-000:

…

Frånvarande:

§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66

§ 47

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Visionsarbetet 2025
Rally -Homologering
Återkoppling Homologerings besiktnings möte 2021-03-03
Fråga om sätes infästning
Fråga lustgas driftning
Fråga bromsvätskebehållare
Besiktning - Pandemi
Drifting digital träff
IDR
Rapport från HRC
Rapport från RU
Teknikbussen
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 48

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 3/2021 kontrollerades för att se att
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.
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§ 49

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 50

Pågående ärenden
Inga pågående ärenden
Beslut:

§ 51

Ekonomi
Erhållit 2021 års budget.
Beslut: AR och EE går igenom budgeten.

§ 52

Visionsarbetet 2025
Definition av nytt visionsarbete 2025.
AR kommer att presentera ett förslag
TK bemanning bör baseras på nya SBF organisationsförslaget.
Beslut:

§ 53

Rally - Homologering
Inga nya ansökningar
Beslut:

§ 54

Återkoppling Homologerings besiktnings möte 2021-03-03
En del återkopplingar på vad som homologerings besiktarna önskar.
Separera rena TK och RU frågor.
Beslut:

§ 55

Fråga om sätes infästning
Fråga om sätes fastsättning långlopp diskuterades inklusive justerbara skenor. Konstateras
att för CS säten är enda kravet i App J 253 och TR att justerbara skenor skall vara original
levererat med den homologerade bilen eller sätet. Om bilens originalskenor endast har
låsning på ena sidan rekommenderas att istället använda dubbel låsningsskenor från en
annan original bil.
Beslut: PÄK svarar frågeställaren.

§ 56

Fråga lustgas driftning
Fråga om användning av lustgas i drifting diskuterades. Hur detta hanteras i dragracing
undersöks av samt hur andra länder hanterar frågan.
Beslut: AR svarar att mer tid för utredning krävs samt att säkerhetskommittén måste även
engageras. EE, HA och TL undersöker hur andra serier hanterar frågan.

§ 57

Fråga bromsvätskebehållare
Fråga om bromsvätska behållare i kupé diskuterades. Kommer beaktas för nästa utgåva av
TR.
Beslut: HA skickar FIA WRC underlagen som belyser frågan. EE och PÄK tar fram en OM text.
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§ 58

Besiktning - Pandemi
Fråga om man kan ha både A och B besiktning vid samma tävling. Om det är ansökt för en A
besiktning kan man lägga till i inbjudan att B besiktning utföras. Två separata besiktnings
grupper.
Asfalt Rally SM tävling och pandemisäkring diskuterades. Konstateras att det finns TS krav
för förbesiktning. Tidsåtgång måste planeras samt utrymme och personal och
genomförandet planeras.
Beslut: HA kontaktar tekniska chefen.

§ 59

Drifting digital träff
Inbjudan digital träff.
Beslut: EE och TL representerar TK.

§ 60

IDR
IDR, Impact Data Recorder FIA promotar användandet av IDR och har ett tillfälligt förmånlig
pris. Eventuell beställning bör göras av RU.
Beslut: AR tar upp det med RU

§ 61

Rapport från HRC
EE informerade från senaste FIA HRC mötet.
Beslut:

§ 62

Rapport från RU
AR rapporterade från senaste RU möte.
Beslut:

§ 63

Teknikerbussen
26/3 kommer kontroll/kalibrering av vågarna utföras.
Kontrollbesiktning bokas.
Beslut:

§ 64

Övrigt
Beslut:

§ 65

Nästa möte
Måndag den 30 Mars klockan 19:00.

§ 66

Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Eric Emanuelsson

Anna Rönnle
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